Protokół nr XVII/13
z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice
w dniu 26 kwietnia 2013r.
Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 13 radnych,
co według Przewodniczącego Rady stanowiło quorum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
o Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Marek Babul – Wójt
2. Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz
3. Teresa Kula – Skarbnik
4. Leszek Turczyniak – Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
5. Redaktor „Gazety Tygodniowej”
oraz Sołtysi z terenu Gminy Bobrowice.
o Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2012r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Planu Odnowy Miejscowości
Janiszowice”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Bobrowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Bobrowice.
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierŜawy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierŜawy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierŜawy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierŜawy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Bobrowice.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Bobrowice.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej
w miejscowości Dachów.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej StraŜy PoŜarnej na potrzeby Komendy
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krośnie Odrzańskim.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bobrowice na lata 2013 – 2019.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej na rok 2013.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Ad. 1.
Otwarcia XVII sesji o godz. 1000 dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Jagodziński, witając radnych oraz zaproszonych gości.
Głos zabrał p. Leszek Turczyniak, który poinformował, Ŝe jest
wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska związanej ze
wsią i programem PROW, a takŜe Komisji infrastruktury związanej
z działaniami dotyczącymi dróg oraz programem LRPO. Jest równieŜ członkiem
Komisji statutowej, Komisji współpracy zagranicznej oraz członkiem Rady
Regionalnej ds. energetyki przy ośrodku Województwa Lubuskiego związanej
z taką inwestycją jak kopalnia Gubin-Brody.
Następnie Radny Turczyniak podkreślił, Ŝe jest w ścisłej współpracy
z Wójtem Gminy Bobrowice i Agencją Nieruchomości Rolnych, gdzie wspólnie
udało się przekształcić i zrobić drogę powiatową w drogę wojewódzką
z Kosierza do Bobrowic. Wie, Ŝe jest potrzeba mieszkańców Bobrowic budowy
chodnika do stadionu i zna problem, ale nie obiecuje Ŝe będzie on wykonany
w tej kadencji, poniewaŜ nie jest to proste z powodu ograniczonych środków
budŜetowych województwa. Obiecał, Ŝe wspólnie z Wójtem nad tym popracują
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przy jakiejś partycypacji w kosztach. Dodał, Ŝe Wójt wraz Przewodniczącym
Rady o to dbają i dopytują. Aktywność samorządu gminy Bobrowice w Sejmiku
jest niesamowita, a ich uczestnictwo w sesjach sejmiku jest bardzo częste.
Następnie Radny Sejmiku wyjaśnił, Ŝe są róŜne interpretacje jego
działania takie jak m.in. „szynobus Turczyniaka”, ale oznajmił, Ŝe on będzie.
Dodał, Ŝe zastanawia się czy uda się utrzymać szpital w powiecie krośnieńskim,
co jest dość przykre. Wyjaśnił, Ŝe on sam nie jest włodarzem szpitala, ale
władza, która została w pewien sposób przejęta na niwie tego, Ŝe szpital
znajdzie się w dwóch miastach i obietnicy, Ŝe miało być duŜo lepiej oraz lepsza
obsługa naszego systemu zdrowotnego. Na tym tą władzę zdobyto.
Jest samorządność i trzeba szanować poszczególnych radnych, ale nie moŜna
patrzeć tylko poprzez interes wyborczy, ale równieŜ poprzez interes budŜetu
poszczególnego samorządu, Ŝeby moŜna było inwestować, leczyć się, czy
budować hale sportowe, szkoły itd. Interes przyszłego pokolenia jest bardzo
waŜny i nie moŜna czegoś w jakiś sposób zmarnować przez jedną kadencję.
Po prostu trzeba działać konstruktywnie i rzeczowo. Natomiast nic się nie
dzieje, a nawet się pogarsza.
Radny wyjaśnił takŜe, Ŝe droga nr 138 to będzie taka inwestycja
Turczyniaka. Jest to droga o wartości 138 mln zł o dł. 12 km za Połęckiem do
Sulęcina, na której od 2 dni zostały przez inwestora rozpoczęte prace. Podkreślił
równieŜ, Ŝe Samorząd Gminy Bobrowice napisał bardzo duŜo wniosków do
PROW-u z sukcesem tj. wodociągi, boiska, świetlice, a współpraca między
PROW-em a samorządem jest bardzo skuteczna i intensywna. Następnie
poprosił o pytania ze strony Radnych i Sołtysów.
Sołtys Nadolny zaprosił Radnego Sejmiku do Chromowa, Ŝeby na bieŜąco
obejrzał i doradził, poniewaŜ sołtys chce się pochwalić swoją miejscowością,
z której jest bardzo niezadowolony. Radny oznajmił, Ŝe nie chciałby ingerować
w samorządność gminy, ale przyjął zaproszenie i poinformował, Ŝe jeśli złoŜy
taką wizytę to na pewno za wiedzą Wójta i Radnych.
Wójt odnosząc się do wspomnianej współpracy dodał równieŜ, Ŝe jest ona
bardzo dobra, co przekłada się na konkretne działania, a mianowicie na obecnej
sesji dzięki wsparciu p. Turczyniaka będą podjęte dwie uchwały, które
umoŜliwią gminie przejęcie dwóch działek pod boisko sportowe w Dachowie
i pod rozbudowę infrastruktury sportowej w Bobrowicach, za co podziękował.
Sołtys Gąszczak wyjaśnił, Ŝe co do chodnika to jest większy problem, poniewaŜ
dzieci chodzą tamtędy na zajęcia W-F, a zimą odgarnięty śnieg leŜy na obu
poboczach i moŜliwość jest przejścia tylko środkiem drogi. Poinformował, Ŝe
napisali pismo i otrzymali odpowiedź, Ŝe ten chodnik w najbliŜszej przyszłości
nie będzie zrobiony. Oznajmił, Ŝe będą zbierać podpisy i będą próbować
walczyć, poniewaŜ jest to naprawdę niebezpieczne.
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Radny Turczyniak dodał, Ŝe niezbędna mu będzie pomoc ze strony Wójta
i wspólnie spróbują rozwiązać ten problem.
Sołtys Duziak zapytał czy Radny Sejmiku wyobraŜa sobie sytuację, Ŝe nie
będzie szpitala w Krośnie Odrz.
Radny Turczyniak oznajmił, Ŝe nie jest pośrednio odpowiedzialny za to, co się
stało, tylko dlatego, Ŝe przez dwie kadencje był radnym powiatowym. W Radzie
powiatu została podjęta uchwała o przekształceniu szpitala powiatu
krośnieńskiego na dwa miasta Krosno Odrz. i Gubin z oddziałami w zaleŜności
od potrzeb i moŜliwości miast i w jakiś sposób było to zadowalające dla
mieszkańców miast, gmin i całego powiatu. Natomiast na pewno coś się stało,
zawierzono operatorowi, który nie jest solidny. Została złamana umowa.
Partner, który był w miarę przekonywujący stracił jego zaufanie
i społeczeństwa, zaniedbując kontrakty i ograniczając lecznictwo w powiecie.
JeŜeli nie ma warunków do przyjęcia, to nikt nie zapłaci. Podkreślił, Ŝe nie
moŜna marnować pieniędzy w taki sposób, Ŝe ma być 3 lekarzy i 4 pielęgniarki,
a okazuje się Ŝe jest jeden lekarz i jedna pielęgniarka, albo wcale nie ma. Nie
dopuszcza się młodych specjalistów, którzy wyjeŜdŜają za granicę i to ogranicza
nasze lecznictwo i dlatego jest zaniedbane. Płacimy składki i chcemy być
leczeni.
Dodał, Ŝe dziwi go, Ŝe Rada Powiatu, jeŜeli na dzień dzisiejszy jest
łamana umowa nie zmienia operatora. Okazuje się, Ŝe na oddział wewnętrzny,
który jest w Krośnie Odrz. kontrakt jest podpisany na Świebodzin. Spółka jest
juŜ 4 lata i okazuje się, Ŝe sprzętu medycznego juŜ prawie nie ma. Na dzień
dzisiejszy jest jasność, Ŝe jest to decyzja Rady Powiatu, decyzja tych co rządzą.
Skrytykował równieŜ wysokość diet radnych jakie są w powiecie krośnieńskim
mówiąc, Ŝe nigdzie takich nie ma. Udało się jednak oddłuŜyć szpital, poniewaŜ
powiat dostał 12 mln zł oddłuŜenia w tzw. planie B. Ale jeŜeli jest umowa
łamana naleŜy to zmienić. Jest to w tej chwili nieudaczność samorządu powiatu
krośnieńskiego.
Radna Litwin zapytała czy samorząd województwa moŜe na to wpłynąć. Radny
Turczyniak oznajmił, Ŝe województwo nie ma Ŝadnego wpływu na NFZ.
Przew. Jagodziński zapytał czy za stan szpitala odpowiada Zarząd Powiatu.
Radny Turczyniak oznajmił, Ŝe tak poniewaŜ to Rada wypracowuje uchwały,
a odnośnie kontraktu to odpowiada sama firma.
Sołtys Kucharczyk poinformowała, Ŝe kiedy była w szpitalu nie działał
ciśnieniomierz, nie moŜna było zrobić EKG, poniewaŜ pielęgniarki musiały
wyłączyć wszystkie urządzenia, Ŝeby EKG zadziałało.
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Radny Turczyniak wyjaśnił, Ŝe wszystko się wyeksplatowuje.
Przew. Jagodziński podziękował Radnemu Sejmiku za przybycie, dodając Ŝe
współpraca się układa Radny wsparł naszą gminę przy przyznawaniu środków
na halę sportową oraz w sprawie chodnika, ta sprawa chodnika się ciągnie ale na
wszystkie inwestycje potrzeba czasu.
Ogłoszono przerwę – godz. 1030
Wznowiono obrady – godz. 1040
Ad. 2.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który
w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.
Ad. 3.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji. Uwag nie było.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu, w wyniku którego
protokół z XVI sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2013r. został
przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Marcin Jagodziński przedstawił Informację
o swoich działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
o Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.
Wójt Marek Babul przedstawił swoje sprawozdanie o pracy Urzędu
Gminy w okresie międzysesyjnym.
o Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z
realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego w 2012r. Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 7.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Planu Odnowy
Miejscowości Janiszowice”.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice. Sekretarz
poinformowała, Ŝe na prośbę radnego do wykazu dopisano jeden przystanek
w StruŜce, ale jest to tylko zwyczajowo przyjęty przystanek.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi
gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi publicznej na terenie
gminy Bobrowice.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierŜawy.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
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o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierŜawy.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierŜawy.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierŜawy. Sekretarz poinformowała, Ŝe w ostatniej chwili
wpłynęło podanie mieszkańca p. Naharnowicza o dzierŜawę na okres 3 letni
i jest to działka o pow. 30 arów z przeznaczeniem na działkę rolniczą.
Radna Kuba – czy wiadomo juŜ kiedy będzie przetarg na działkę w Tarnawie?
Wójt – jeszcze nie ustaliliśmy terminu, ale przetarg odbędzie się.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
połoŜonej w miejscowości Bobrowice. Sekretarz wprowadziła autopoprawkę do
projektu uchwały, a mianowicie zamiast zapisu: „utworzenie boiska
sportowego” powinien być zapis: „rozbudowa infrastruktury sportowej”.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
połoŜonej w miejscowości Bobrowice.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
połoŜonej w miejscowości Dachów.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków
finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej StraŜy PoŜarnej na
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krośnie
Odrzańskim.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
Ad. 20,21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013 – 2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej
na rok 2013.
Nie zgłoszono uwag.
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W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013 – 2019 została podjęta jednogłośnie
13 głosami „za”.
W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmian w uchwale budŜetowej
na rok 2013.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 22.
Interpelacje i zapytania radnych:
Radna Ozga poinformowała, Ŝe na ostatniej sesji Rada Gminy zleciła Komisji
Oświaty i spraw społecznych rozpatrzenie sprawy p. Raś w sprawie
przedstawionych na sesji zarzutów odnośnie pracy Wójta i Urzędu Gminy.
W dniu 14 marca 2013r. odbyło się posiedzenie komisji z udziałem p. Raś, na
którym to po wysłuchaniu zarzutów Komisja jednogłośnie uznała je za
bezzasadne.
Radna Kasperowicz – na drodze w stronę Magnolii koło p. Szymańskiej jest tam
uskok i padają deszcze, to woda wpływa na podwórko, prośba Ŝeby coś zrobić
moŜe studzienkę odwadniającą, Ŝeby przyjechał pracownik i obejrzał, co z tym
moŜna zrobić.
Wójt – musi wpłynąć pismo tej Pani.
Ad. 23.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Skarbnik poinformowała, Ŝe na Komisji Rewizyjnej zadano pytanie ile wydano
przez okres tej zimy na odśnieŜanie i jest to kwota 16.621,60 zł.
Ad. 24.
Wolne wnioski i informacje:

Dyskusja:
Sołtys Nadolny:
− przy kościele w Dychowie przydałby się parking,
− dlaczego w szkole w Dychowie nie ma ocieplenia na szczycie szkoły?
− Ośrodek Zdrowia w Bobrowicach była tam robiona elewacja, ale
przybudówka nie, a okna są stare i podbitka odpada,
− świetlica w Janiszowicach, czy będzie kiedyś skończona?
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− naprawa drogi w Chromowie nie ma nic wspólnego z kanalizacją i pewne
ubytki drogi naprawiać naleŜy.
Sołtys Kozyra – pytanie o uchwałę o przystankach, czy Tarnawa jest tam ujęta?
Prośba o znak przystankowy oraz rozkład jazdy. Ile będzie osób zatrudnionych
w Związku Międzygminnym przy administracji?
Wójt – na dzień dzisiejszy planuje się zatrudnić pięć osób. Obecnie jest
zatrudniony przewodniczący i księgowa na pół etatu.
Sołtys Kozyra – poniewaŜ pięć gmin wchodzi w skład tego Związku, czy nie
moŜna by tam zatrudnić pracownika z gminy Bobrowice?
Wójt – to są konkursy.
Sołtys Kozyra – chodzi o to, Ŝeby Wójt mógł spowodować, zareagować na to,
Ŝeby był ktoś z naszej gminy, poniewaŜ jest tutaj duŜe bezrobocie.
Sekretarz – był ogłoszony konkurs na stanowisko księgowej i było to ogłoszone
na BIP-ie oraz na całe Województwo Lubuskie i nie cieszyło się zbyt duŜym
zainteresowaniem. Konkurs był ogłoszony przez miesiąc i z terenu naszej
gminy nie było kandydatów.
Sołtys Kucharczyk – mieszkańcy pytają kiedy będzie zbiórka śmieci
wielkogabarytowych, dobrze byłoby to zrobić jeszcze w starym systemie.
Sołtys Duziak – odnośnie wypowiedzi sołtysa Nadolnego, była podjęta uchwała
o zmianie „Planu Odnowy Miejscowości” na lata 2013-2018 i nasza świetlica
ujęta jest w planie i nie jest tak, Ŝe ja nie walczę o jej remont. Pytanie o kliniec
koło p. Podgórnego kiedy będzie przywieziony?
Wójt – najdalej po długim weekendzie.
Sołtys Śliwa – a czy na drogę do Dachowa teŜ będzie kliniec?
Wójt – teŜ będzie, sukcesywnie.
Radny Grudziński – czy coś w sprawie oświetlenia, o którym rozmawialiśmy na
poprzedniej sesji, czy zmienił się sposób lepszego egzekwowania
przez Urząd Gminy od zakładu energetycznego konserw owacji istniejących
punktów oświetlenia we wszystkich miejscowościach. Nie tylko na bieŜąco, ale
Ŝeby teŜ ze swojej strony wykazywali jakąś inicjatywę, a nie tylko na telefon.
Na pewno w umowie jakieś okresowe przeglądy są i czy to jest w ogóle
realizowane?
Wójt – po zapytaniu interweniowałem, muszą być zgłoszenia telefoniczne, bo
trudno Ŝeby jeździli po wszystkich miejscowościach i sprawdzali, które lampy
się nie świecą, te przypadki, które na dzień dzisiejszy były zgłaszane są na
bieŜąco realizowane. Myślę, ze ta dobra współpraca będzie nadal realizowana na
dobrym poziomie.
Sołtys Kucharczyk – bardzo im się wydłuŜa naprawa tych lamp i trzeba długo
czekać. Kiedyś było szybciej, a nieraz trzeba aŜ trzy tygodnie czekać.
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Radny Grudziński – chciałem podziękować za pośrednictwem Sekretarz dla Pani
Ewy Korzeniowskiej za interwencję w sprawie PKS. JuŜ nie staje u nas na
posesji i plam nie zostawia, ale stoi w Dychowie w innym miejscu. Mogliby w
jakiś sposób ten swój sprzęt konserwować, czy naprawiać, a nie tam gdzie
stanie, tam kałuŜa.
Wójt – nie mamy na to wpływu, ale oczywiście moŜemy zwrócić uwagę.
Radny Grudziński – środowisko jest nasze i teren gminy jest nasz, ale sprawa
jest nie do końca załatwiona.
Radna Młyńska – rozmawialiśmy z panem leśniczym w Brzózce w sprawie
rowów i on powiedział, Ŝeby napisać pismo do Starostwa i oni wyczyszczą te
tereny Nadleśnictwa. Ja napisałam do Starostwa i to wywołało burzę i teraz
prawie cały Bronków się musi stawić.
Sekretarz – moŜe być tak, Ŝe jeden rów moŜe mieć wielu właścicieli, zaleŜy to
od długości działek właścicielskich. My teŜ dostajemy takie wezwania.
Sołtys Duziak – do sołtysa z Bobrowice, czy nikogo nie razi hałda
w Bobrowicach za transformatorem po prawej stronie przy drodze powiatowej
jadąc w stronę Dychowa?
Przew. Jagodziński – czyj to jest grunt?
Sołtys Gąszczak – to jest teren prywatny.
Sołtys Kucharczyk – wniosek o rolety do sali posiedzeń.
Sołtys Śliwa – skarŜą się mieszkańcy, Ŝe pobierana jest woda z hydrantów, czy
tak moŜna, czy muszą być jakieś zgłoszenia?
Sekretarz – są umowy, rolnicy nam zgłaszają i wtedy zawierana jest umowa na
dostarczanie wody na okres wskazany przez siebie i deklarują ile wody
potrzebują. Były wnioski i zostało to sformalizowane tak to się odbywa.
Radny Grudziński – zbliŜamy się wielkimi krokami do 1 lipca, czy
przygotowanie do odbioru śmieci będzie wcześniejsze, czy od 1 lipca?
Wójt – pojemniki muszą być dostarczone na przełomie maja i czerwca tak jest
zapisane w SIWZ.
Sekretarz – moŜe być tak, Ŝe przetarg wygra ta sama firma i wtedy nic się nie
zmieni pojemniki.
Wójt – przetarg jest ogłoszony jest on międzynarodowy i trwa 45 dni.
Sołtys Kucharczyk – mieszkańcy proszą o instrukcję obsługi odnośnie śmieci.
Sekretarz – wszystko mamy przygotowywane są ulotki i będą rozdawane.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym, sołtysom oraz
pracownikom urzędu za pracę podkreślając, ze duŜo się w naszej gminie zostało
zrobiono, a w szczególności sprawy administracyjne takie jak na przykład
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pisanie wniosków. Poinformował, Ŝe jesteśmy samorządem aktywnym
i skutecznym. Prawie na 100% złoŜonych wniosków otrzymujemy dotację, na
kilkanaście milionowych inwestycji, tylko jedna nie jest dofinansowana. Dodał
równieŜ, Ŝeby miejscowości zaczęły pisać swoje plany odnowy, bo kiedy pojawi
się szansa pozyskana środków miejscowość musi taki plan mieć.
Ad. 25.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Marcin
Jagodziński zamknął obrady, dziękując wszystkim za udział.
Sesję zakończono o godz. 1300
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Ewelina Roszak
2013-04-26

Marcin Jagodziński
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